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Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Nové Mesto nad Váhom 

 

č. 8/ 2017 

 
 

o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, 

Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom,  

Odborárska ulica č. 1374/10  

a 

Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom  

vrátane jej súčastí 

a 

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Odborárska ul. č. 1374,  

Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

 

  

 

V Novom Meste nad Váhom 20.6.2017 

 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 8/ 2017 – VZN 

 

o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12,  

Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č. 1374/10  

a 

 Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom vrátane jej súčastí 

a 

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Odborárska ul. č.1374, Nové Mesto nad Váhom 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 4 písm. 

g) a  l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 

a ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 596/2003) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

 

§ 1 

Účel nariadenia a všeobecné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto nariadenia je zrušenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka 

ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 

ulica č. 1374/10 a Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom vrátane 

jej súčastí a ich následné spojenie do jednej právnickej osoby s názvom Základná škola 

s materskou školou, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom. 

2. Obec podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 zriaďuje a zrušuje školy a školské 

zariadenia uvedené v týchto ustanoveniach zákona č. 596/2003 všeobecne záväzným 

nariadením. 

3. Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 596/2003 školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jej 

zaradení do siete škôl a školských zariadení, ktorú spravuje Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo). Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 

rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu elokovaného 

pracoviska. 

4. Podľa § 20 ods. 1, 2 a 9 zákona č. 596/2003 sa školy rôzneho druhu a typu môžu spájať do 

jednej právnickej osoby, pričom spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich 

následné zrušenie. Škola, ktorá vznikla spojením základnej školy s predškolským 

zariadením, sa označuje názvom „Základná škola s materskou školou“. 

 

 

 



§ 2 

Zrušenie elokovaného pracoviska  

Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom  

so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č. 1374/10  

 

1. Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 18 ods. 6 písm. b) zákona č. 

596/2003 týmto všeobecne záväzným nariadením zrušuje elokované pracovisko Materskej 

školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad 

Váhom, Odborárska ulica č. 1374/10.  

2. Zrušenie elokovaného pracoviska materskej školy je podmienené právoplatným súhlasným 

rozhodnutím ministerstva o zmene v sieti podľa § 19 ods. 8 zákona č. 596/2003.     

 

 

§ 3 

Zrušenie Základnej školy, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom  

vrátane jej súčastí 

 

1. Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 týmto všeobecne 

záväzným nariadením zrušuje Základnú školu, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad 

Váhom a jej súčasti: 

a) Školský klub detí, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Základnej 

školy, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 

b) Školská jedáleň, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Základnej 

školy, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 

c) Centrum voľného času, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť 

Základnej školy, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 

2. Zrušenie základnej školy a jej súčastí je podmienené právoplatným súhlasným rozhodnutím 

ministerstva o ich vyradení zo siete podľa § 23 zákona č. 596/2003.     

 

§ 4 

Zriadenie základnej školy s materskou školou,  

Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 

 

1. Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 a 2, § 20 ods. 1 a 2 a § 21 ods. 9 zákona č. 

596/2003 týmto všeobecne záväzným nariadením zriaďuje Základnú školu s materskou 

školou, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom a jej súčasti:  

a) Školský klub detí, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Základnej 

školy s materskou školou, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 

b) Školská jedáleň, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Základnej 

školy s materskou školou, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 

c) Centrum voľného času, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť 

Základnej školy s materskou školou, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 



Spojená škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Vnútorne 

sa člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené, t. j. : 

- základná škola 

- materská škola 

2. Zriadenie základnej školy s materskou školou a jej súčastí je podmienené právoplatným 

súhlasným rozhodnutím ministerstva o ich zaradení zo siete podľa § 19 ods. 1 zákona č. 

596/2003. 

 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušenie a zriadenie škôl a školských zariadení podľa § 2 až 4 tohto nariadenia je 

podmienené právoplatným súhlasným rozhodnutím ministerstva a nadobudne účinnosť 

dňom uvedeným v rozhodnutí ministerstva o zmene v sieti škôl.     

2. Zmeny v zriaďovacích listinách príslušných škôl vykoná ich zriaďovateľ v súlade 

s rozhodnutím ministerstva o zmene v sieti.  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 20.6.2017 na 15. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. 220/2017 – MsZ 

a nadobudne účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 20.6.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                            primátor mesta      

 


